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Het Programma 

Informatievoorziening 

veiligheidsregio’s 2015-2020 

is opvraagbaar bij het 

bestuurssecretariaat 

Korte inhoud 

Aanleiding 

Aan de voorzitter VRGZ is gevraagd om het programma 

informatievoorziening veiligheidsregio’s 2015-2020 in het regionale 

bestuur te bespreken. Het veiligheidsberaad heeft gevraagd vóór 20 mei 

2015 antwoord te geven. Daarop is de bijgevoegd voorlopige reactie . Op 

12 juni volgt in het algemeen bestuur van het Veiligheidsberaad de 

vaststelling van een besluit. 

Algemeen 

Op grond van artikel 22 van de Wet veiligheidsregio’s hebben de 

veiligheidsregio’s de gemeenschappelijke zorg voor de inrichting van een 

uniforme informatie- en communicatievoorziening, daaronder begrepen 

het vaststellen van de informatiebehoefte en het vaststellen van kaders, 

standaarden en kwaliteitseisen met het oog op de informatie-uitwisseling 

binnen en tussen organisaties. 

Met dit onderwerp wordt invulling gegeven om de uitdagingen waar de 

veiligheidsregio’s in Nederland voor staan op het terrein van 

informatievoorziening in gezamenlijkheid op te pakken. In samenwerking 

met de veiligheidsregio’s is dit plan tot stand gekomen. 

Prioriteiten 

In het plan zijn voor de jaren 2015 tot 2020 de volgende prioriteiten 
benoemd die aansluiten aan de thema’s die in de strategische agenda 
worden genoemd: 
-Basisvoorziening Geo 
-Landelijke ICT-voorziening 
-Landelijke kernregistraties 
-Gemeenschappelijke applicaties 
-Business intelligence (informatiegestuurd werken) 
-Informatieveiligheid (cybersecurity) 

Fasering en proces 
De zes genoemde prioriteiten worden uitgewerkt en de voorstellen op 

basis van een business case worden ter besluitvorming voorgelegd aan 

de besturen van de veiligheidsregio’s. Het doel is om minimaal tot een 

standaard te komen. Of er ook sprake moet zijn van gemeenschappelijke 

inkoop of zelfs een centrale voorziening is telkens onderwerp van 

onderzoek. Dit wordt in de business cases meegewogen. Als er een 

keuze is voor een gemeenschappelijke invoering van een specifieke 

voorziening, wordt rekening gehouden met frictie- en realisatiekosten en 

afschrijvingstermijnen die het instapmoment kunnen bepalen. De keuzes 

zijn vrijwillig maar, eenmaal gemaakt, niet vrijblijvend. De invulling wordt 

per prioriteit vastgelegd in een convenant van de besturen van de 

veiligheidsregio’s en het IFV. De regierol van de veiligheidsregio’s en de 

rol van het IFV als opdrachtnemer worden hiermee geborgd.  

 

Budgettering 

Verder is er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom 

budgettering. Het streven is om in 2020 een betere verdeling te 

realiseren tussen landelijke en regionale budgetten. Hierbij is uitgegaan 

van een verschuiving van middelen, geen uitbreiding, tenzij regio’s in 
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